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Šampionát teď probíhá i u prodejců vozu ŠKODA. Fabia 
Champion u Vás zaboduje především dynamickým čtyrválcovým 
turbomotorem s nízkou spotřebou, extra výbavou a jedinečnou 
cenou vozu, která podtrhuje celou nabídku. Pro věrné zákazníky 
máme připraven exkluzivní BONUS. Bližší informace u Vašeho 
obchodníka ŠKODA či na ŠKODA Info-line 800 600 000.

ŠKODA Fabia Champion

AUTO-Evžen Myslivec s.r.o.
Pražská 314, Slaný
Tel.: 736 622 214
www.automyslivec.cz

AUTO-Evžen Myslivec s.r.o.
Václava Majera 2666, Louny
Tel.: 603 316 146 / 736622154
www.automyslivec.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Championi skórují hned 4krát

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 modelu Fabia 

Champion: 5,2–5,9 l/100 km a 121–139 g/km

AK v ACR Jaz Servis Slaný vs. DAK Liebezait Divišov

MCR Extraliga družstev 
19. zárí od 18:00 hod.

vstupné: 80,- Kc dospelí, 40,- Kc deti od 6 let a 150 cm.
Parkovné zdarma

Republikový šampionát dvojic 

(rm)

Slaný – Nečekaně se nedostali do rozhodujících bojů a skončili až pátí. Plochodrážníci Slaného Martin Málek 
a Eduard Krčmář (tentokrát pod hlavickou AK JAZ Servis Slaný) asi nebudou na republikový šampionát dvojic 
vzpomínat v nejlepším, měli totiž určitě vyšší ambice, minimálně medailové.                                               

Lépe dopadl jejich oddílový kolega Roman Čejka. Ten spolu s Michalem Mitkem v barvách stáje PRO-TEC SK 
Miletice byl o přícku lepší a jen problémy s Čejkovým motocyklem (zadřený motor) tuhle mladou dvojku 
připravily o medaile.                                                                                                                                    

Slaný v semifinálové skupině mělo také smůlu. Skončilo třetí právě za Mileticemi a Olympem Praha. Tomu 
podlehli4:5 jen kvůli defektu Edy Krčmáře. Marné byly potom následující výhry nad družstvy Markéta Praha 6:3, 
SK Miletice 5:4 a Topinka RC 7:2.                                                                                                         

Miletice zase v semifinále odstartovaly proti Březolupům skvěle, jenže pak se Čejkovi zadřel motor a do finále šel 
soupeř. Tam ale podlehl vítězné suverénní dvojce PDK Mšeno – Przemyslaw Pawlicki – Mads Korneliussen.                                                                                                                                               
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Poláci byli doma k neporažení

?

Soupiska jezdcu 2012°

jezdci z ceskou licencí

hosté

juniori

Ronny Weiss

                                 Slawomir Musielak                              

Tobiasz Musielak  

      Michal Szczepaniak      Emil Sayfutdinov

      Slawomir Drabik Grigorij Laguta

Adrian Miedzinski Piotr Swiderski Sebastian Ulamek
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září 2012

udělejte Vaše auto krásné

nejstarší plzeòská 

restaurace

v královském mìstì

Masarykovo námìstí 4

274 01 Slaný

tel: 312 523 474

ELEKTRONICKÉ 
ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

Studeněves 53, Tuřany u Slaného  273 79
tel.: 604 269 596

e-mail: info@ezs-drmota.cz
www.ezs-drmota.cz

STAVEBNÍ, ZEDNICKÉ
A 

TESAØSKÉ PRÁCE,
KONTEJNER AVIE

GEOMETRIE

BRZDOVÉ DESTIČKY

V?FUKY

FILTRY

TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ

VÝMĚNA OLEJŮ

WATTEG, s.r.o.
Bieblova 38, 500 03 Hradec Králové 3

tel.: (420) 495 219 043 , 
fax: (420) 495 219 042
E-mail: watteg@watteg.cz

www.watteg.cz

Dieselagregáty

Slaný – Senzační konec mělo finále letošního „Štěstí sice měl, ale na to se historie ptát 
seriálu mistrovství republiky juniorů na nebude. Defekty k ploché dráze patří a 
ploché dráze pro slánského Eduarda přijdou i momenty, kdy na poruchu doplatí 
Krčmáře. Na pardubickém oválu ve Svítkově on. Takže si ted užíváme radost, vždyt Edovi 
se stal novým mistrem republiky, a to v ještě nebylo šestnáct a má za sebou 
pouhých šestnácti letech. fantastickou sezonu," zhodnotil úspěch 

jednoho z největších českých talentů 
Krčmář měl i určitou dávku sportovního manažer AK Slaný Milan Mach. 
štěstí. Jeho největší soupeř, o tři roky starší 
domácí Václav Milík, ho v základním rozpisu 
jízd porazil, a při dosavadní bodové rovnosti 
obou jezdců tak byl titulu hodně blízko.

Krčmářovi ovšem pomohl jeho oddílový 
spolujezdec Roman Čejka. Tenhle mladík se 
po poměrně vážném zranění z úvodu sezony 
dostal do formy, Milíka jako jediný za celé 
odpoledne porazil a dal tak Krčmářovi naději.

On i Milík totiž měli na kontě 14 bodů a 
rozhodla až dodatková jízda o vítězství v 

Pardubice 5.kolo: 1. Krčmář (AK Slaný) 14, pardubickém závodu a zároveň celém 
2. Milík (Pardubice) 14, 3. Holub (Plzeň), 4. republikovém šampionátu.
Čejka (Slaný) 12. 5. Nagy (Mšeno) 11 bodů.
Celkové pořadí: 1. Krčmář 55 bodů, 2. Milík  Lépe do ní odstartoval Milík, ale ve druhém 
55, 3. J. Holub 52, 4. Škurla  46,    5. Z. Holub  kole ho potkala sportovní smůla – defekt. 
43 . Krčmář tak pohodlně dojel první pro svůj 
                                                            (rm)dosavadní největší úspěch v kariéře.

Letošní finálový mítink Mistrovství Evropy rezervovala naděje z Dánska Mikkel 
juniorů – jednotlivců byl na programu v Michelsen. 
sobotu na plochodrážním stadionu v 

Nejlepší z našich juniorů byl na osmé pozici polském Opole.
klasifikován pardubický Václav Milík s osmi 

Na ovál se kvalifikovali i tři čeští závodníci - body. Slánský Eduard Krčmář měl velmi 
Václav Milík z pardubické ZP, Eduard Krčmář špatný vstup do závodu, v prvních třech 
z AK Slaný a Ondřej Smetana z AK Markéta jízdách vyšel bodově naprázdno, až ve čtvrté 
Praha. dokázal dojet druhý a v závěrečné si připsal 

dokonce vítězství, které ho s konečným 
Finálový závod jasně ukázal, že v současné pětibodovým ziskem vyneslo na jedenáctou 
době světovou ale i evropskou juniorskou pozici.
plochou dráhu jasně ovládají jezdci z Polska a 
Dánska. Závodníci z těchto států nikoho Nejhůře v českých barvách dopadl Ondřej 
jiného nepustili na stupně pro vítěze a Smetana z pražské Markéty s pouhými 
dokonce si  prvních šest míst rozdělili mezi dvěma body.
sebou. 

Pořadí finále ME juniorů – jednotlivců 2012: 
Mistrem Evropy se stal Bartosz Zmarzlik, 1. Bartosz Zmarzlik    (PL) 14 bodů, 2. 
který již zazářil nedávno i při Grand Prix Tobiasz Musielak    (PL) 13, 3. Mikkel 
dospělých v Gorzowě, kde jel na divokou Michelsen   (DK) 12, 4. Lukasz Sowka   (PL) 
kartu. Místo druhé obsadil jeho krajan 10, 5. Piotr Pawlicki (PL) 10, 6. Rasmus 
Tobiasz Musielak figurující letos na soupisce Jensen (DK) 9, 8. Václav Milík (CZ) 8, 11. 
AK Slaný (manažer Mach ho zatím nevyužil). Eduard Krčmář (CZ) 5, 15. Ondřej Smetana 
Nejnižší stupínek na stupních vítězů si (CZ) 2 body.

projektování nasvětlení 
budov a interiérů

 
elektroinstalační montážní 

práce

pronájem výškových 
plošin

zpětný odběr světelných 
zdrojů a akumulátorů

www.urbislany.cz 

Jan urbánek - urbi
Žižkova 1549, 274 01 Slaný 1 
Telefon: +420 312 520 621 
Fax: +420 312 520 573
e-mail: info@urbislany.cz 

 

Architektonické 
a expoziční osvětlení

iSlaný – Plochodrážníci Slaného si udrželi musel hodně brzy sáhnout po žolíku. A ten 
teoretickou naději postoupit do finále mu vyšel náramně. Během jedné jízdy stáhli 
extraligy družstev, když doma porazili Olymp Pražané ztrátu na jediný bod. Těsný náskok si 
Praha 49:44. ten bohužel poté podlehl i udržovali Slánští až do samotného závěru.             
Pardubicím a slánská naděje opět pohasla. 

V předposlední jízdě uhráli Miedzinski s Ve svém předposledním vystoupení v 
Krčmářem plichtu 3:3 s Australanem základní části porazili Slaňáci zkraje sezony 
Batchelorem a Polákem Okoniewskim a do nejlepší český tým pražský Olymp 49:44 a 
finále šli domácí s jednobodovým vedením. vrátili mu porážku z úvodu sezony. Manažer 
Jejich polské duo Miedzinski – Swiderski, vítězů Milan Mach byl po utkání nadšený, 
které tentokrát skvěle zastoupilo tradiční nejen z výhry a výkonu svých borců.                                              
opory Kosciechu s Ulamkem, v něm spláchlo 
Batchelora s Okoniewskim 5:1 a zajistilo      
svému týmu pětibodovou výhru!    

Na prvním místě dojel druhý jmenovaný, jenž 
se tak v konečném účtování na bod dotáhl na 
svého parťáka. Na oba pěl Mach oprávněná 
slova chvály. „Spoléhal jsem na ně a moje 
očekávání splnili."                      

Výteční byli i mladí Krčmář, Čejka a Dudek. 
„Vyhráli jsme i za Roberta Kosciechu," Jen Málkovi závod vůbec nevyšel. Nezískal 
připomněl vážně zraněnou oporu týmu. Bral ani bod. „Neměl svůj den, něco řešil s 
to i jako satisfakci za předešlé smolné převody," poznamenal Mach, jehož tým čeká 
porážky. „Tentokrát to byl šťastný konec pro 19. září v posledním kole Plzeň.        
nás. Výhra nám dlouho utíkala," prohlásil 
Mach.                                                       Záležet ale bude také na tom, jak si povede 

jejich středeční protivník, jehož ještě čekají 
Kdo přišel na slánský stadion, nelitoval, dvě utkání. AK Slaný - Olymp Praha 49:44. 
protože viděl skvělé závody. Domácí před Body AK Slaný: Miedzinski 15, Swiderski 14, 
takřka tisícovkou diváků začali skvěle a po Krčmář 8, Čejka 7, Dudek 5, Málek 0. Průcha 
čtyřech jízdách měli k dobru už osm bodů nejel.                                              
(16:8). Manažer Olympu Tomáš Topinka tak 
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